रयत िश ण सं था,
था, सातारा.
सातारा.
मु या यापक,
यापक, ऊप मु या यापक,
यापक, पयवे क व लेखिनक
यांचे संयु

चचास

सन Ð २००१२००१-२००२.
२००२.

िवषय :- शेवाशत( व िनयम,
िनयम, शासकीय व सं था प *यवहार
खाजगी शाळांतील कमचा-यासाठी शासनाने सन १९७७ 4या अिधिनयमा7वये िदनांक १५ जुलै,
१९८१ पासून कायदा अंमलात आणला. ?याचबरोबर मा यिमक शाळा संिहताही आहे . परतु १९८१ 4या कायCाम ये
कमचा-यां4या जबाबदा-या, कत*ये, सेवाDयेEता, बढ?या, सेवापु तके, गोपनीय अहवाल, रजा वगैरेबाबाबत तरतुदी
केGया आहे त. तसेच कमचा-यां4या हातून Hमाद घडGयास ?यासंबधी करावयाची िश ा, िश ेची अंमलबजावणी
?याचीही तरतूद केलेली आहे . तसेच शालासाठी लागणारे वेगवेगळे फॉमही ठरवून िदलेले आहे त.
मु या यापकाना Hामु याने शौ िनक बाबी, Hशासन व आिथक बाबीसंबधी कत*ये व जबाबदा-या पार
पाडा*या लागतात. तसेच मु या यापकाना काही अिधकार HाN होतात. सदरचे अिधकार मु या यापकानी सOसद
िववेक बुPीस अनुसQन वापरणे अपेि त आहे . तथािप बहुतांश मु या यापक िमळणा-या अिधकाराचा वापर करीत
नाहीत असे िदसून येते.
मु या यापकानी िनयमांची पु तके, शासकीय आदे श व पिरप के, सं थेची पिरप के काळजीपूवक वाचून
?याची काटे कोरपणे अंमलबजावणी करणे अपेि त आहे . परं तु तसे घडत नाही.
शाळा सुरळीत व काय मिर?या चालिवUयाबाबत मु या यापक हा *यव थापन वगास जबाबदार असतो.
सेवकां4या बाबतीत फ

िरपोट केले जातात. परं तु मु या यापक या ना?याने जबाबदारी अगर कत*ये पार पाडत

नाहीत. ?यांमुळे संबंिधतांवर कारवाई करणेस सं थेला अडचणी येतात. तसेच संबंिधतां4या गोपनीय अहवालाम येही
या बाबी नमूद करीत नाहीत. जर केGयाच तर िनयमानुसार ?या संबंिधताना दाखवीत नाहीत. ?यामुळे सेवकांवर
कारवाई करणे कठीण होते.
शाळे साठी घेतलेGया सािह?या4या सव नWदवXा व अिभलेख िबनचूक व *यवि थत ठे वले आहे त िकं*हा
नाहीत हे पािहले जात नाही. शासकीय परी ा सुरि त व सुरळीत पार पाडUया4या Z[ीने कायवाही करणे जQर आहे .
शाळे 4या सव मालम\ेची यो]य िर?या काळजी घेवून शाळे चा पिरसर / वा थू

वछच

ठे वणे कत*य आहे . तसेच

कमच-यां4या सेवािनवृतीचा H ताव वेळेवर तयार कQन खा?याकडे सादर करणेची जबाबदारी आहे .
एखादा सेवक जर गैरहजर असेल तर आपले पातळीवर ?याचेवर Hथम कोणतीही कारवाई न करता तसे
सं थेला कळिवले जाते व जबाबदारी झटकून मोकळे होतात. ?यासंमंधी सं थेने पिरप क काढले आहे . ?यानुसार
कारवाई करणे गरजेचे आहे . काही शाखाHमुख सेवकांना सं थे4या परवानगीने हजर राहावे असे प

दे तात. ही गंभीर

चूक आहे . असे केGयामुळे संबंिधतांनी तcारी केGयास सं था अडचणीत येते. काही शाखांतील सेवाकांचेकडू न थोdयाबहुत Hमाणात चुका घडतात, ही व थुि थती आहे . शाखाHमुख यांनी कुटु ं बHमुख या ना?याने ?यांना समजावणे,
सूचना दे वून, समज दे वून सुधारणेची संधी दे णे अपेि त आहे . ?यातून सुधारणा होत नसेल तर ही बाब िवभागीय
कायालय व तदनंतर म यवत( कायालयाकडे कळिवणे अपेि त आहे . परं तु काही शाखाHमुख संबंिधत सेवाकां4यावर
?यां4या पातळीवर कोण?याही Hकारची कारवाई न करता वषाअखेरीस सं थेकडे िरपोट पाठवून ?यां4या बदGया
करा*यात एवढे च कळिवतात व नामािनराळे होतात व आम4या िरपोटची दखल घेतली जात नाही अशी तcार
करतात. काही शाखाHमुख व तुि थती जाणून न घेता शाखेतील बहुतांश सेवकां4याबPल केवळ िरपोट करUयाचेच
काम करतात. तर काही शाखाHमुख दरवेळी िनयमाचाच बडगा दाखिवतात. अशा पPतीने शाखाHमुख जर काम कQ

लागले तर ते ?या4या सहका-यां4या व विरEां4या िवeासाला पा

ठQ शकणार नाहीत व शाखेचा सवfकष िवकास

खुंटतो.
मु या यापकांनी

वत: पाठिनरी ण करणे जQर आहे . ?याचबरोबर जर पयवे क व उपमु या यापक

असतील तर ते पाठिनरी ण करतात की नाहीत हे पाहणे गरजेचे आहे .
सहका-यां4या कामावर दे खरे ख व िनयं ण ठे वणे, ?यां4यात सम7वय साधने ही जबाबदारी आहे . तसhच
?यांची काय मता व िश त यासंबंधी उ\रदायी?व असेल.
िश ण खा?याने िविहत केलेGया अनुसुची4या चौकटीत कामाचे िदवस व सुiया यांची सं या िवचारात घेवून
वेळाप क तयार करणे व िवषय वाटणी करणे गरजेचे आहे .
सेवाशत( िनयम
महाराj खाजगी शाळांतील कमचारी [ सेवे4या शत( ] िनयमावली १९८१नेमणुका
सं थेम ये मु या यापक, उपमु या यापक, पयवे क यां4या नेमणुका सेवाजेmnतेने होत असतात. िश क /
िश केतर सेवकां4या नेमणुका करत असताना िर

पदांचा िवचार कQन खा?या4या परवानगीने वतमानप ात

जािहरात दे वून िविहत पPतीचा अवलंब कQन भरGया जातात. शासना4या Hचिलत िनयमानुसार ?यांना वेतन िदले
जाते. मुखा यापक पदासाठी ?या *य ीची किमत कमी पाच वषo इतकी सेवा झाली असली पािहजे. [Hिशि त
पदवीधर िश क वेतनqेनीतील.] अशा सेवाजेmnतेने िश काची नेमणुक केली जाते.
शाळे तील कोण?याही पदावरील नेमणुकीसाठी वयोमयादा पुढीलHमाणे असेल Ð
उमेदवाराचे वय १८ पे ा कमी व २८ वषापे ा अिधक नसावे. आिण मागासवग(य उमेदवारा4या बाबतीत ?याचे वय
३३ वषापे ा अिधक नसावे.
कमा4याकमा4या-यांचे Hवग Ð
१.

कमचारी हे

थायी िकं*हा अ थायी असतील. अ थायी कमचारी हे एकतर ता?पुरते असतील िकं*हा

परीिव ाधीन असतील.
२.

ता?पुरता कमचारी sहणजे िनयत कालावधीसाठी ता?पुर?या कालावधीसाठी ता?पुर?या िर

जागेवर नेमणूक

झाली असेल असा कमचारी. कमचा-याची ही वगवारी *यवि थत केलेली आहे . अ थायी कमचारी फ
परीिव ाधीन नसतो. मुलत: जागा िकं*हा पद जसे, तशी कमचा-याची नेमणूक. पद ता?पुरते असेल तर
नेमणूकही ता?पुरती. पद कायमचे असेल तर मा

सुtवातीची दोन वषासाठी नेमणूक परीिव ाधीन असते.

मोठी सुटी व मोnया सुटीचे वेतन Ð
१.

या िनयमाचे आधारे शाळे तील मुखा यापक, Hयोगशाळा सहाuयक व Hयोगशाळा पिरचर, िश क वगातील
सव कमचा-यांना सुPा पुढील Hमाणे मोठी सुटी िमळUयाचा हvक असेल Ð
१.

सवसाधारण िदवाळी या सणाचा समावेश होईल. अशी दरवष( ऑvटोबर / नो*हh बर मिह7यात सुt
होणारी कमी मुदतीची सुटी.

२. दरवष( सामा7यत: मे मिह7यात सुt होणारी उ7हाxयाची मोठी सुटी. जीGXातील िश णािधकारी
यांचेकडू न सुiया सुt होUया4या तारखा व कालावधी अिधसूिचत करUयांत येतात.

२. कोण?याही अ थायी कमचा-यांने संबंिधत स ातील मोठा काळ काम केले असेल आिण रजा Hितिनयु ी
िकं*हा िविनदy[ कालावधीसाठी िनमाण करणेत आलेले पद, यामुळे ता?पुर?या िरकाsया झालेGया Dया
पदावर ?याची िनयु ी झालेली असेल ते ता?पुतo िरकामे पद जर सुटीनंतरही अि त?वात रािहले आिण असा
कमचारी सुटीनंतर सेवेत रािहला तर अशा अ थायी कमचा-यास मोnया सुटी4या कालावधीचे वेतन
िमळUयाचा हvक राहील.
कमचाकमचा-यां4या कामाचे मूGयमापन Ð
१.

िश काला H?येक स ा4या सुtवातीला आपGया शे िणक कायाcमाचा आराखडा तयार करावा लागेल व
शै िणक काय वषा4या शेवटी आपGया केलेGया कामाचा अहवाल तयार कQन, तो अहवाल मु या यापकाना
सादर करावा लागेल.

२.

शाळे 4या िश क व िश केतर वगातील H?येक कमचा-याला अनुसूची

ओटी

मधील संबिधत नमु7यात

वयमुGयमापनाचा अहवाल वष संपGयानंतर एक मिह7याचे आत सादर करावा लागेल.
गोपनीय अहवाल Ð
दरवष(

अनुसूची Ô ग Ô मधील संबंिधत नमु7यात गोपनीय अहवाल िलिहUयात येतात. कमचारी व

मु या यापक यां4या संबंधात गोपनीय अहवाल िलिहणारे Hािधकारी हे अनुcमे मु या यापक व मु या यापक
कायकारी अिधकारी असतील. जून पासून सुt होणा-या शै िणक वषात ६ मिहने िकं*हा ?याहून अिधक काळ काम
केले आहे अशा कामचा-या4या िकं*हा मु या यापक संबंधात गोपनीय अहवाल िलिहUयात येतात. मु या यापक
िकं*हा िश क हा *यव थापनाचा सिचव िकं*हा इतर पदािधकारी असेल तर ?याचे संबंधात गोपनीय अहवाल
*यव थापना4या अ य ांकडू न िलिहला जाईल.
Hितकूल शेरे कमचा-याला कळिवणे बंधनकारक आहे . असे न कळिवलेले शेरे पदो7नतीसाठी िवचारात घेता
येत नाहीत. वषभरातील कमचा-यांची वागणूक, काय मता, चािर}य इ. बाबींचा पुढे तुलना?मक आधार sहणून
उपयोग होतो. गोपनीय अहवाल मु यत: नोकरीत कायम करताना, द ता रोध ओलांडताना,

पदो7नती िकं*हा िनवड

qेणी दे ताना आिण आता स ीने सेवानीवृ\ी दे ताना िवचारात घेतला जातो.
कायभार Ð
१.

पुनकािलक िश काला शाळे 4या कामा4या तासाम ये, शाळे 4या गरजेनुसार रोजची िवqांतीची वेळ वगळता
आठवdयातून ३० तासापयfत शाळे त, आवारात हजर राहावे लागेल.

२.

पटावर सरासरी ३० िकं*हा ?यापे ा कमी िवCाथ( असलेGया वगाम ये जो िशकवीत असेल अशा म यािमक
शाळे तील अथवा किनE महािवCालयातील अथवा अ यापक िव यालयातील पूणकािलक िश काला दर
आठवdयाला १९ तास H?य

िशकिवUयाचे काम करावे लागेल. पटावर ३१ ते ५० िवCाथ( असे अशा

वगावरील िश काला १७ तास िशकिवUयाचे काम करावे लागेल.
३.

२० पे ा अिधक वग असणा-या शाळांम ये मु या यापक, उपमु या यापक व पयवे क यांना दर
आठवdयाला िनदान अनुcमे ४, ८, व १० तास एवढे िशकिवUयाचे काम करावे लागेल. २० िकं*हा ?या पे ा
कमी वग असणा-या शाळांतील मु या यापक व पयवे क यांना दर आठवdयाला िनदान अनुcमे ६ व १२
तास िशकिवUयाचे काम करावे लागेल.

४.

शाळे 4या िश केतर कमचारी वगाचे कामाचे तास हे िलिपक वग(य कमचारी वग, •ंथपाल, Hयोगशाळा
साहाuयक यांचे बाबतीत H?येक आठवdयाला ३८.१/२ कमचारी तास [भोजन सुटी धQन] आिण चपराशी,
हमाल इ. सार या िनsनqेणी कमचारी वगाचे बाबतीत H?येक आठवdयाला ५० तास [ भोजन सुटी धQन
] असतील.

कामे व िश त िवषयक संिहता Ð
िश क व िश के\र कमचा-यांना पुढील िश त िवषयक संिहतेचे पालन करावे लागेल.
अ]

कमचा-यांने राजकीय कारणा तव िकं*हा वंश, धम, जात, भाषा अथवा िलंगभेद या कारणावQन िकं*हा
वैरपणे िकं*हा *यि गत

वQपा4या कारणावQन भेदाभेद न करता सव िव या€याना समान वागणूक िदली

पािहजे आिण ?यांना इतर िव या€यािवtP िकं*हा इतर कमचा-यांिवtP िकं*हा शाळे 4या Hशासना4या िवtP
िचथावणी दे णेपासून परावृ\ असले पािहजे.
ब]

अिभ*य ी4या

वातं}याचा वापर करताना िश कांनी शाळे 4या सवलतीचा गैर वापर करता कामा नये.

क]

सं थे4या साधन संप\ीचा िकं*हा सवलतीचा वhयि क वापरासाठी राजकीय िकं*हा धािमक कामासाठी वापर
करता कामा नये.

ड]

िव या€याने मूGयमापन करताना िश काणे नी:प पाती राहणे आिण हे तुत: वाजवीपे ा जा त / कमी गुण
दे ऊ नयेत िकं*हा तेथे नोकरीत राहू नये. अथवा धंदेवाईक त?वावर खाजगी िशकवUया घेवू नयेत.
याबाबतीत शासनाने व सं थेने

वतं

पिरप क काढलेले आहे .

फ]

पुtष व मिहला कमचारी आिण िवCाध( यांचे बरोबरचे कमचा-यांचे वतन िवनयशील असले पािहजे.

ग]

कामावर असताना कोणतेही मादक पेय िकं*हा ओैषधी •*य सेवन करता कामा नये िकं*हा ?या4या
अंमलाखाली असता कामा नये.

घ]

िनयिमत उपि थती आव‚यक आहे , अशा पाnयcमासाठी िकं*हा अिधक अहता HाN करUयाची इ4छा
असGयास कमचा-याला *यव थापनाची पूव परवानगी ƒयावी लागेल. अशी अहता HाN करUयासाठी पिर ेची
तयारी करणेसाठी कोण?याही Hकारची रजा हvक sहणून मागता येणार नाही. तथािप परी ेसाठी आव‚यक
असलेGया कालावधीसाठी ?याला अनुशेष असलेली रजा िनळे ल.

िश ा Ð
गेरवतन, नैितक अध:पतन, कत*यात बुPी पुर सर व सतत हयगय आिण अ मता यामुळे दोषी ठरलेला
कोणताही कमचारी पुढीलपैकी कोण?याही िश ेस पा
िकरकोळ

ठरे ल.

वQपा4या िश ा Ð

१.

ताकीद दे णे, खरडपiटी काढणे िकं*हा ठपका ठे वणे.

२.

जा तीत जा त एक वष एवढ़या कालावधीसाठी वेतन वाढ रोखून ठे वणे.

३.

हयगय िकं*हा आदे शाचा भंग यामुळे सं थेला सोसावे लागलेले संपूण नुकसान िकं*हा अशा नुकसानीचा
कोणताही भाग वेतनापासून िकं*हा ?याला दे य असलेGया अशा इतर रकमेतून वसूल करणे.

जबर िश ा Ð
१.

खाल4या पदावर आणणे.

२.

सेवा समाN करणे.

प *यवहार Ð
सं थेकडील प *यवहार Ð
सं था पातळीवर सं थेचे सिचव, सहसिचव [उ4च िश ण], सहसिचव [मा य.], ऑडीटर व

िवभागीय

अिधकारी एव…या पातळीवर प *यवहार होत असतो. हा प *यवहार करीत असताना संबंिधत बािबचा प *यवहार
संबंिधत पदािधका-यांशी होणे गरजेचे आहे . उदा. Ð सं थेची

थावर मालम\ा [इमारत,जमीन] दे णगी, कायदा

िवषयक बाबी, नवीन िवभाग सुt करावयाचा असGयास इ. चा प *यवहार सिचवांचे नावे करावा. सेवक पूतता
[बदलीने/नेमनुकीने, परी ा िवषयक, अ†यासcमािवषयक इ. चा प *यवहार सहसिचवांशी कQन ?याची Hत
मािहतीसाठी िवभागीय अिधकारी यांना Cावी.
प *यवहार करताना ?यासंबंधीचा सं थेकडील संदभ प ात नमूद करणे गरजेचे आहे . ?याचHमाणे
िवषयानुQप

वतं

प *यवहार करणेत यावा. एकाच प ाम ये सव बाबींचा समावेश करणेत येऊ नये.

शासकीय प *यवहार Ð
शासनाकडू न वेळोवेळी मािगतGया जात असणा-या मािहती संबंधीचा प *यवहार संबंिधत अिधका-याकडे
करणेत यावा. शासनाकडे प *यवहार करताना ?याम ये सं थेची मािहती, िवCालयाची मािहती व प ाचा िवषय याची
*यवि थत मांडणी करणे गरजेचे आहे .
एस.
एस.एस.
एस.सी. बोड प *यवहार Ð
१.

H?येक वष( एस.एस.सी. बोडाची रिज ‡े शन फी िद. १० ऑग[ पूव( िवCाध( सं ये4या Hमाणात बोडाकडे
पाठवावी.

२.

काळजीपूवक ƒयावया4या बाबी Ð
-

माच आिण ऑvटोबर परी ांचे फॉम बोडाकडे िनधारीत केलेGया वेळेतच काळजीपूवक भQन
बोडाकडे ह ते पोहोच करावेत.

-

H?येक स ात िनयिमत िव या€याची शाळे तील सरासरी हजेरी ७५ % व एका स ात कमीत कमी
६० % असली पािहजे. अ7यथा अशा िव या€याचे परी ा फॉम ह‰ होऊ शकतात.

-

परी ा फॉममधील िव या€याचे संपूण नाव, जात व ज7मतारीख शाळे तील जनरल रिज टरमधील
नWदीबर हुकुम अचूक असGयाची खा ी करावी.

-

िरपीटर िव या€याचे परी ा फॉम काळजीपूवक भरावेत. सुट िमळालेले िवषय काळजीपूवक
तपासावेत. ?यासाठी मागील परी ां4या मूळ गुणपि का ƒया*यात. झेरोvस Hती घेऊ नयेत. अशा
िव या€या4या फोटोची शंका आGयास पूण खा ी कQन ƒयावी. अ7यथा फोटो

वीकाQ नये.

-

गिणत आिण िवŠान या िवषयात िमळू न उ\ीणतेसाठी १०५ गुण लागतात. [एका िवषयात कमीत
कमी ३८ गुण आव‚यक]

-

शालेय व ऐछिचक िवषयांची •ेड िल ट अंकी भरावयाची असGयाने द ता ƒयावी. •ेड िल ट4या
H?येक पानाची बेरीज िबनचूक असावी. ?यावर शाखाHमुखांची सही असावी.

-

वेळोवेळी िदलेला अ†याcम, HŒपि कांचे

वQप, HŒाची नमुनेदार उ\रे िश क व िव या€या4या

िनदशनास आणावीत.
प *यवहासाठी िवचारात ƒयावया4या म•?वा4या बाबी Ð
-

सं था/ शासन यांचेकडू न आलेGया H?येक प ावर / परीप कावर आवक cमांक िलहावा.

-

H?येक प ावर वर4या उज*या कोप-यावर फाईल cमांक टाकावा. sहणजे फायिलंग चुकणार नाही.
?यासाठी शाखाHमुख व लेखिनक यां4या टे बलावरील काचेखाली फाईल cमांक असलेली यादी
असावी.

-

सं था पिरप कांची फाईल

वतं

असावी. केलेला प *यवहार व पिरप के एकाच फाईलम ये ठे वू

नयेत.
-

शाखाHमुखाकडे रोज4या पhडीग कामाची एकि त यादी असावी, ?यानुसार ?यांनी संबंधीता4याकडू न
कामाची पूतता कQन ƒयावी.

-

प *यवहार करताना प ात यो]य असा समास सोडनेत यावा. कोणाकडे कोणता प *यवहार
करावयाचा हे Hथम िनिŽत कQन ƒयावे. प ातील िवषय, संदभ व प ातील मजकूर मु येसूद व
अचूक असावा. प ातील भाषा कायालयीन असावी. वेयि क प े िलिहGयासारखी नसावी.

-

प *यवहार िवनािवलंब िदलेGया मुदतीत होणे अ?यंत गरजेचे आहे .

शाळे म ये कायम वQपी ठे वावया4या [पमनंट फाईल]
फाईल] बाबत Ð
शाखेम ये खालील प *यवहारासाठी/कागदप ांसाठी कायम
-

शाळे चा इितहास, Hवास खचाचे िनयम, रh ट सिटॅिफकेट, सं थेची रिज ‡े शन सिटॅिफकेटस, दे णगी
संबंिधचे पिरप क,

-

वQपा4या फाईGस असा*यात.

कूल किमटी संबंिधचे पिरप क.

शाळे 4या इमारतीचा सं था मा7यतेने केलेला मा टर •लाँन, ए टीमेट, शाखे4या Hापटी संबंधीची
माहीती, शाळा मा7यतेची खा?याकडील प े.

-

शाळे 4या बांधकामा संबधी सव कागदप े [करारनामे, कोटे श7स इ.]

-

वेतना संबधीची सव आयोगाची मािहती दे णारी पिरप के, शाखाHमुखाना िमळणारे सुटीतील वेतनाचे
पिरप क, िशपायांची कपडे व धुलाई भ\ा संबधीची पिरप के.

-

तुकdया मा7यतेची व सेवक मा7यतेची सव प े.

-

शासनाचे वेळोवेळी HिसP होणारे जी.आर.
यािशवाय शाखे4या गरजेनुसार अिधक कायम वQपी फाईGस तयार करा*यात.

-

मह’वाची कागदप े उदा.- शासन व बोड मा7यता प , जागेचे ब ीस प / खरे दी प , इमारतीचा
मा टर•लॅ
न, रh ट सिटॅिफकेटस इ. लॅ
मीनेटेड [Laminated] कQन ठे वणे गरजेचे आहे .

-

मुळ माह?वाची कागदप े मु या यापकाकडे सेफ म ये असावीत. कारणपर?वे हाताळUयासाठी
झेरॉvस Hतींचा वापर करणेत यावा.

